Podaruj serce SZLACHETNEJ PACZCE
Działają już od 12 lat, a lokalne przedsięwzięcie rozrosło się do
ogólnokrajowej kampanii społecznej. Mowa o SZLACHETNEJ PACZCE,
projekcie organizowanym przez krakowskie Stowarzyszenie WIOSNA,
która tylko w ubiegłym roku pomogła ponad 13 tysiącom potrzebującym
rodzin. W tym roku odbywa się już XIII edycja projektu.
– Ideą akcji jest mądra pomoc – mówi Dominik Makurat, pomorski
koordynator wojewódzki ds. promocji projektu SZLACHETNA PACZKA.
Do programu włączane są rodziny bądź osoby, które żyją w
niezawinionej biedzie. Paczka nie jest zwyczajnym prezentem, lecz ma
stać się impulsem do dalszego działania. – Często jest tak, że prezent
pomaga rodzinie podnieść się z trudnej sytuacji i powrócić na dobrą
drogę – dodaje.
SZLACHETNĄ PACZKĘ tworzą przede wszystkim ludzie – tysiące
wolontariuszy i liderów, dzięki którym dary docierają do rzeszy
potrzebujących: osób starszych i samotnych, rodzin dotkniętych chorobą
lub
niepełnosprawnością,
samotnych
rodziców
oraz
rodzin
wielodzietnych. Do 15 października br. trwa rekrutacja SuperW, czyli
super wolontariuszy, którzy będą zajmować się nawiązywaniem i
utrzymywaniem kontaktu z rodzinami wymagającymi wsparcia oraz
poznawaniem ich potrzeb. Wystarczy odwiedzić stronę www.superw.pl i
wysłać zgłoszenie.
W jaki sposób można się jeszcze włączyć w akcję? – Można także
zostać darczyńcą – tłumaczy Dominik Makurat. – Może to być
praktycznie każda osoba, która chciałaby przygotować i podarować
komuś paczkę. Ważne, aby dar był dostosowany do potrzeb rodziny, a
obdarowani mogli poczuć się wyjątkowo.
Lista rodzin, dla których będzie można przygotować paczkę będzie
dostępna po 17 października br. na stronie www.szlachetnapaczka.pl.
Finał akcji odbędzie się 7-8 grudnia br. Wtedy to darczyńcy przywożą
paczki do magazynu, skąd kierowcy z wolontariuszami rozwożą je do
rodzin. Są to wyjątkowe chwile dla wszystkich. Potwierdza to Magdalena
Kwaśnik, tegoroczny lider rejonu w Gdyni, a wcześniej aktywna
wolontariuszka SZLACHETNEJ PACZKI. – Najcieplej wspominam
reakcję małej dziewczynki, gdy otrzymała nową kurtkę. To był bardzo

wzruszający moment dla rodziny i dla
zapanować nad emocjami – wspomina.

mnie, trudno było wtedy

Jeśli Ty też chcesz zaangażować się w pomoc, odwiedź stronę
www.szlachetnapaczka.pl, bądź profil projektu na Facebooku.

